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 ٖب١ َٔ اهلل َٓشٗا عبشاْ٘ ٚتعازي يإلْغإ َٚٝظٙ بٗا عٔ عا٥ض املدًٛقات. -1

 فطض٣ ٚيٝػ َهتغب ٚيٝػ مس١ َؾرتن١ بري اإلْغإ ٚايب١٦ٝ بٌ ٖب١ َٔ اهلل . -2
 ى  َفّٗٛ افرتاضٞ ال ْالسع٘ بؾهٌ َباؽض بٌ ْغتزٍ عًٝ٘ َٔ ايغًٛ -3
4-  

 

 
 

   

 ألْ٘ ٜفهض بطبٝعت٘ نُا ٜغُع ٜٚبصض .قاّ ببٓا٤ تًو اذتضاص٠ بايتفهري. -1
 إٔ ايفاصم ؽاععًا نجدفعٓزَا ْكاصٕ بري االْغإ يف ايعصٛص ايكزضي١ ٚاإلْغإ يف اذتٝا٠ املعاصض٠  -2

 
 

 ض٣.عٓزَا ٜتعضض ايفضر ملجريات أٚ َٛقف ) ٜتِ اعتكباهلا َٔ خالٍ اذتٛاؼ(  ٜبزأ املذ ايبؾ 

 . سيُاصعـ١ بعض األْؾطـ١ ايشٖٓـ١ٝ ايػري َض١ٝ٥ يتفغـري ٖـشٙ املجريات ٖٚشٙ األْؾط١ تغ٢ُ بايتفهري      

 
 

 

 عٓزَا تضٟ طًَٝو جيٝب ع٢ً أع١ً٦ املزصعري َٚتفٛم ٚحيصٌ ع٢ً أع٢ً ايزصدات. ايتٓعِٝ 

 .نتشنضى ألصزقا٥و يف اإلعزار١ٜٚخربات يف املاضٞ  عٓز تتشنض َٛاقف ايتشنض

 عٓزَا تفهض يف َغتكبًو ٚتضع خط١ ذتٝاتو ٚحتزر أٖزافو. ايتدطٝط

 َجال ختطط يٓفغو يه٢ تصبح اعالَٝا َؾٗٛصا ف٢ املغتكبٌ 
سٌ 

 املؾهالت
 عٓزَا ٜعضض طٌَٝ يو عًٝو َؾه١ً فتكٍٛ ي٘ رعين افهض يه٢ أدز سٌ يو

َتشإ ٚ م تشانض دٝزا فؾضس  سيو ملعًُو فكاّ سيغاعزتو ٚسٌ َجال اقرتب َٛعز اال

 املؾه١ً 
 

  تسنية اإلىساٌ باملفكس ؟

 :كيف تته عنلية التفكري اليشاط العكلي عيد اإلىساٌ 

 احلاالث واملىاقف انتي تثري انىشاط انعقهي نإلوسان: 

  

 العنل املؤدية الي حتكيل ٍدف ما التفكري االىساىي ٍو عنلية عكلية معسفية ذٍيية ىسسه بَا خسيطة 

  بَا االىساٌ ملواجَة ظسوف احلياة اوحل مشكلةس اقرتح تعسيفا للتفكري : ج : ٍو عنلية عكلية زاقية يكوو 

  ـ مفَوو التفكري1اوال :التفكري االىساىى : 
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                          " 

 

 

 

 

 

 

 ايتفهري

ْؾاط عكًٞ 

 يإلْغإ

 .ٜعتُز عًٞ اسغاؼ ايفضر ٚارصان٘ َٚعًَٛات٘ ٚخربات٘ ايغابك١ 

 

 َجٌ املضأ٠ تظرار خربتٗا ف٢ سٌ َؾهالتٗا َع اٚالرٖا بعز جتضبتٗا َع ايطفٌ االٍٚ 

 ايتفهري ْؾاط

 يإلْغإ عًُٞ
  . ٌألٕ تفهري االْغإ ٜؤرٟ ايٞ تػٝري ايٛاقع ايٞ االفض 

غـري ٚاقـع االْغـإ    عٔ طضٜـل ايـتفهري    َجال اخرتاع ايكطاص ٚايطا٥ض٠ ٚايهُبٝٛتض ٚاملٛباٌٜ 

 يالفضٌ 

 إرصاى يًكٛاْري

ايعا١َ  

 يًُٛدٛرات

 ٛاْري ايعا١َ.سٝح ٜغتدزّ ايفضر خربات٘ ايغابك١ اييت تغاعزٙ عًٞ فِٗ ٚتفغري ايك  

 

ٚتٛصـًٓا يًكـٛاْري ايتـ٢ تفغـض ايغـًٛى      َجال عٔ طضٜل ايتفهري تٛصًٓا يكـٛاْري ادتاسبٝـ١   

 االْغا٢ْ ف٢ زتاٍ عًِ ايٓفػ ...اخل

  ٜعرب عٓ٘ يف

يفعٞ  ؽهٌ 

 صَظٟ

    أٟ إٔ ايًػ١ ٖٞ تعبري عٔ فهض َٓطٛم فايفهض يػ١ غري َٓطٛق١ ٚايًػ١ فهـض َٓطـٛم

 ًُ٘ ٚاسزٙ.ٚايفهض ٚايًػ١  ٚدٗإ يع

 

َجٌ ايؾاعض ٜعرب عٔ تفهريٙ بايًػ١ ف٢ صٛص٠ طيٌ ٚايفاظ  اَا عـا م ايضٜاضـٝات ٜعـرب عـٔ     

 تفهري بايضَٛط ٚاالعزار 

 ًٜٞزٍ ع

خصا٥ص 

 ايؾدص١ٝ

 .أٟ إٔ ايتفهري ٜؤثض ٜٚتأثض حبادات ايفضر ٚرٚافع٘ ٚاْفعاالت٘ َٚٝٛي٘ ٚخربات٘ ايغابك١  

 

 زي١ ٜفهض دٝزا قبٌ إ ٜتهًِ  َجال ايطايب صاسب ايؾدص١ٝ املعت

 خصائص التفكري اإلىساىى   
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ٜهٕٛ ْتادًا يعٌُ املذ ايبؾضٟ ايشٟ ٜعز آي١ يتكزّ ايفهضٟ ايشٟ    ٜتٛقف ايتكزّ ايعًُٞ ٚايتهٓٛيٛدٞ عًٞ ا

 ايتفهري عٓز االْغإ ٚتتضح ا١ُٖٝ ايتفهري يف حتكٝل َا ًٜٞ:

 

املىفعت 
 نهفرد(انعمهيت)

  

هري ٜغاعز األفضار ع٢ً ايتٓافػ بؾهٌ فعاٍ , فايٓذاح ٜضتبط بتفهري ايفضر فايتف

  ادتٝز

 

 َجال ايالعب ستُز صالح فهض دٝزا ٚخطط رتٛض زتاٍ ايتٓافػ ٚايٓذاح 

 املىفعت انعامت
 نهمجتمع(

 

 ( ) ٖٓاى عالق١ ٚثٝك١ بري املٓفع١ ايع١ًُٝ ٚاملٓفع١ ايعا١َ

ايكضاصات ٚسٌ املؾهالت اييت االسهاّ ٢ إصزاص ايتفهري ادتٝز, ٜغاعز األفضار عً  

 تٛادِٗٗ.

 

َجال سٌ َؾه١ً فٝضإ َٝاٙ ايٌٓٝ عٔ طضٜل ايتفهري ف٢ بٓا٤ ايغز ايعازي ٚاختاس 

 ايكضاص ذتٌ ٖشٙ املؾه١ً 

انصحت 
 انىفسيت

   

ايتفهري ٜغاعز ايفضر ع٢ً ايتهٝف َع األسزاخ املتػري٠ , ٚبايتايٞ ٜؾعض بايضاس١ 

 ايٓفغ١ٝ

 

 ايغفض يزٚي١ اٚصب١ٝ عٔ طضٜل ايتفهري ادتٝز تتهٝف َع ايعضٚف ادتزٜز٠  َجٌ

انقدرة عهى 
انتحهيم 
وانتقىيم 

 وانىقد

  

ايتفهري ادتٝز حيُٞ ايفضر َٔ ايتأثض بأفهاص األخضٜٔ  , خصٛصًا إٕ ناْ  خاط١٦  

  ٜغاعز ع٢ً ايكزص٠ عًٞ َٛاد١ٗ األفهاص بأري١ َكٓع١ٚ ٖٚزا١َ .

 

ٝز حيُٝٓا َٔ ايؾا٥عات ٚاالخباص ايهاسب١ ٚايتطضف ٚاالصٖاب َجٌ َجال ايتفهري ادت

 املعًِ ٜعًِ طالب٘ ايفهض املعتزٍ ايٓاقز 

 

 
 
 

 أٍنية التفكري اإلىساىي
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 : هو اسلوباألسلــــوب الخـــرافـــى

ٜضدع أعباب 

 ايعاٖض٠  
)الٕ صاسب٘ ٜعذظ عٔ َعضف١  إزي أعباب ) غري صشٝش١ / غري سكٝك١ٝ / غٝب١ٝ

 اٖض٠االعباب اذتكٝك١ٝ يًع

 بايبزا١ٝ٥(     –)بايغشاد١   ٜتصف 

يعالز  ٚايٛصفات ايبًز١ٜ ٚاألسذب١  -األَضاض ٚايظالطٍ بغب غضب اآلهل١ عًٝٓا )  َجاٍ

 َجٌ تفغريظاٖض٠ ايربم ٚايضعز ع٢ً اْٗا غضب االهل٘  & (  االَضاض
 

 

 :هو اسلوب األسلــــوب الديني

     خًل ايهٕٛ  يظٜار٠ اإلضيإ باهلل يًكزص٠ اإلهل١ٝ يف   ٜضدع أعباب ايعاٖض٠

 ٜضبط االسزاخ ٚايعٛاٖض بكزص٠ اهلل تعازي  ) إضياْٞ (  ٜتصف بأْ٘

  تتابع ايًٌٝ ٚايٓٗاص, ٚخًل األصساّ.  َجاٍ

 َجال خًل ايغُٛات ٚاالصض ريٌٝ ع٢ً قزص٠ اهلل تعازي 

  :هو اسلوب  األسلــــوب الفلسفى                 

ٜٚبشح ف٢ اصٌ االؽٝا٤  إزي عًٌ ٚأعباب ) بعٝز٠ /غري َباؽض٠(.  اب ايعاٖض٠  ٜضدع أعب

 ٚاملبار٤٣ االٚزي يًعٛاٖض 

زي نؾف سكٝك١ اإلْغإ ٚعض بايٓظع١ ايعك١ًٝ ايتأ١ًَٝ اييت تٗزف إ ٜتصف 

ف٢ ايهٕٛ  ٚسيو َٔ ادٌ تهٜٛٔ سكٝك١ ن١ًٝ ؽا١ًَ عٔ ٚدٛرٙ 

 ايٛدٛر نهٌ 

 

 َجاٍ

ات/اذتٝٛإ/اإلْغإ( سكا٥ل دظ١ٝ٥  َعًا .  يٝصٌ إزي ٜضبط صيٛ )ايٓب

 (.أصٌ ايُٓٛ )سكٝك١ نًٝ٘

 َجاٍ اخض : 

ايبشح عٔ االعباب ايبعٝز٠ يعاٖض٠ ايربم ٚايضعز ٚصبطٗا بعٛاٖض ايٛدٛر 

 االخض٣ َجٌ املطض ....اخل
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  الحظ : 
االعًٛب ايفًغفٞ ؽأْ٘ ؽإٔ االعًٛب ايعًُٞ ٜٗزف ايٞ انتغاب املعضف١ ٚيهٔ يٝػ بػضض حتكٝل االتفام ايعاّ ايشٟ 

يشيو ٜصعب ايتُٝٝظ بري االعًٛب ايفًغفٞ  تتغِ ب٘ املعضف١ ايع١ًُٝ ألٕ املعضف١ ايفًغف١ٝ تتٓاٍٚ ايٛدٛر املطًل

 ٚاالعًٛب ايعًُٞ  .

 

 :هو اسلوب األسلــــوب العلمي                  

   ٜضدع أعباب ايعاٖض٠  
 ٚاألعباب )ايصشٝش١ /اذتكٝك١ٝ /املباؽض٠ ( يًعاٖض٠ايعًٌ 

   ٚاعتطاع َٔ خالي٘ ايعًُا٤)انتؾاف أعباب األَضاض /نٝف١ٝ عالدٗا

 /سًٍٛ يًُؾهالت اي١َٝٛٝ(

 ٖٚٛ اعًٛب َار٣ سغ٢ جتضٜب٢  أعًٛب ايتفهري ايغًِٝ ٚاملٓعِ .باْ٘   ٜتصف 

 . ض١ٝ ٚتفاعٌ بعض املعارٕايظالطٍ ٚايربانري ;  بغبب ضعف ايكؾض٠ االص  َجاٍ

 

 َجاٍ اخض:

 باْٗا حتزخ ْتٝذ١ تفضٜؼ ؽشٓات نٗضب١ٝتفغري ظاٖض٠ ايربم ٚايضعز 

 : هو اسلوباألسلــــوب االبداعي

ٜكٛر ازي اْتاز ٜتصف بادتز٠ 

ٚاالصاي١ٚايك١ُٝ َٔ ادٌ 

   َصًش١ ايفضر ٚاجملتُع 

 

 ًٜعب رٚصًا ٖاًَا يف َٛاقف اذتٝا٠ 

ٚارصاى  فأٟ  َٛقف ٜتطًب تٓعِٝ افهاصْا  ـبزعري ٚايعًُا٤ ٜكتصض ع٢ً امل ال 

 عالقات دزٜز٠  ٜهٕٛ إبزاع

  ٜتصف 

 ) بادتز٠ /األصاي١ /ايتٓٛع (أٟ بإْتاز أفهاص دزٜز٠ ٚأص١ًٝ 

  َجاٍ
 ) االخرتاعات ٚاالنتؾافات ادتزٜز٠ َٔ ٚعا٥ٌ اتصاٍ ٚٚعا٥ٌ َٛاصالت(

ْغإ يًُٛباٌٜ فٗشا ضيجٌ تفهري َجٌ اخرتاع االْغإ يًطا٥ض٠ اٚ اخرتاع اال

 ابزاع٢ 
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         :وىعان هما           :عىامم انىقىع يف اخطاء انتفكري     
 ايعٛاٌَ املٛضٛع١ٝ ايعٛاٌَ ايشات١ٝ

 تػليب العاطفية علي العكل : 
  

تتضُٔ اذتب أٚ ايهضا١ٖٝ , ٖٚٞ َٓؾط١ يًغـًٛى  

َٚٛد١ٗ ألسهآَـا فـإسا عـٝطضت ايعاطفـ١ عًـٞ      

طزّ بايعكـٌ اٚ ٜـربص   ؽدص َـا , فإْٗـا إَـا إٔ تصـ    

 صاسبٗا عاطفت٘ سيربصات َعكٛي١ .

 

  : مجــــــال
األّ   تتػاضٞ عٔ أخطا٤ أبٓا٥ٗا بزافع اذتب هلِ  

 يف ٖشٙ اذتاي١ تهٕٛ األّ شتط١٦ 
 
 
 
 : الكابلية لالستَواء  
 

ٖٚٞ عضع١ تصزٜل َا ٜكٛيـ٘ االخـضٜٔ رٕٚ ْكـز أٚ    

ــا٥عات   ــض ايؾـ ــتٗٛا٤ تٓتؾـ ــبب االعـ ــٝص بغـ شيشـ

 فات .ٚارتضا

 

 " :مجــــــال
 

أبًػــو صــزٜكو بــإٔ اســز طَال٥ــو قــاّ بتكًٝــزى  

ٚايغدض١ٜ َٓو يف عزّ ٚدـٛرى فكُـ  سيكاطعـ١    

 ٖشا ايظٌَٝ ايشٟ عدض َٓو .  

 َجاٍ اخض :

طايب ٜصزم نٌ َا ٜٓكٌ االعـالّ َـٔ اخبـاص رٕٚ    

 ْكز

 

   دو الدقة يف استدداو اللػةع  : 
 

ٜعرب االْغإ عٔ فهضٙ َٔ خالٍ ايًػ١ ٚيهٔ ايًػـ١ ال تهـٕٛ   

را٥ًُا ٚاضش١ ففٝٗا َٔ عزّ ايزق١ َا ٜؤرٟ ايٞ ايٛقٛع يف اخطا٤ 

 ايتفهري .

 
    :مجــــــال 
. )بعض االيفاظ حتٌُ أنجض َٔ َعين )نادِتدي , ادُتدي 

ٛاقع )نايػٍٛ اٚ ايبعبع ( .ٚدٛر أيفاظ ال تزٍ عًٞ ؽ٤ٞ يف اي 

 َجاٍ اخض : 

 ن١ًُ ) عري ـ ع١ً ـ اخل ( تغتدزّ سيعا٢ْ شتتًف١  

 تؤر٣ يًٛقٛع ف٢ ارتطأ 

 
 ىكص املعلومات  : 
 

ْكص املعًَٛات َٔ اِٖ املؾهالت اييت تعٛم ٚصٍٛ االْغإ ايـٞ  

ــزٟ     ــإ َؾــهالت تتش ــز ٜصــارف االْغ ــًِٝ فك ــتفهري ايغ اي

 َعًَٛات٘ .

 

 :   مجــــــال  

 

"َؽدَص طبٝب ساي١ َضٜض ٚفكا ملا اخربٙ ب٘ املضٜض رٕٚ َعضفـ١  

 فإْ٘ ٜكع يف ارتطأ.     ضطبٝع١ املضٜ

َجاٍ اخض : طايب باملضس١ً االعزار١ٜ تصز٣ ذتٌ َغأي١ صٜاض١ٝ 

 سيٓٗر املضس١ً ايجا١ْٜٛ فٛقع ف٢ ارتطأ
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 :التسسع يف احلكه 
ــضع٘ يف      ــ١ تغ ــتفهري ْتٝذ ــضر يف اي ــع ايف ــز ٜك ق

              اذتهِ.

 :مجــــــال
راص ســٛاص بــري بعــض ايــظَال٤ عــٔ بًــز٠ َــا فكــاٍ   

أسزُٖا إٕ نٌ افضر يف ٖشٙ ايبًز٠ يصـٛ  ٚعًـٌ   

 ايكا٥ٌ سيو بغبب عضق١ تًٝفْٛ٘ يف ٖشٙ ايبًز٠. 

 َجاٍ اخض :

خ ف٢ ا٣ بًز ٜفغضٙ ايبعض باْ٘ عٌُ فٛص ٚقٛع سار

 اصٖاب٢ 

 

  التعصب و التطسف                    :              
 : ايتعصب

 ٝاط بؾزٙ يفهض٠ ٚاسزٙ رٕٚ عٛاٖا ٖٛ االحن

 :ايتطضف 

ٚأخطـض   ٖٛ االفضاط يف تكـزٜض األفهـاص ٚ املٛاقـف.   

اْــٛاع ايتعصــب ٚايتطــضف ٖــٛ ايتطــضف ايــزٜين ; ألٕ 

نٌ ايضعاالت ايغُا١ٜٚ تزعٛ يًتغاَح ٚبض١٦ٜ َٔ 

 ايتطضف

    ايتعصب يفضٜل نض٠ ايكزّ  :مجــــــال

  

 :اهلينيــة  
ــو يف     ــأثري عًٝ ــٛس ٚت ــ٘ ْف ــدص ي ــٍٛ صأٟ ؽ ــٌ يف قب اٟ  ٚتتُج

 فين (  رٕٚ َٓاقؾ١.    –ادتُاعٞ  –رٜين  –زتاٍ)عٝاعٞ 

 : مجــــــال 

"طًب ص٥ٝػ احتار ايطالب َٔ اسز االصزقا٤ أرا٤ ١َُٗ صعب١ ال  

 تتفل َع قزصات٘ فكاّ بتٓفٝشٖا صغب١ يف اصضا٥٘" . 

 َجاٍ اخض :

 قبٍٛ صأ٣ املُجٌ  املؾٗٛص ستُز صَضإ رٕٚ ْكز اٚ َٓاقؾ١  

 عا م املؾٗٛص طٌٜٚ رٕٚ ْكز اٚ َٓاقؾ١ اٚ قبٍٛ صأ٣ اي

 

 

  صعوبة املشكلة: 
قز تفٛم املؾه١ً املغتٟٛ ايعكًٞ يًفـضر يـشيو ٜٓبػـٞ تٓاعـب      

َغتٟٛ املؾه١ً َع قـزصات ايفـضر سـيت ال تـؤرٟ ايـٞ ايٛقـٛع يف       

 ارتطأ اثٓا٤ ايتفهري. 

 "  مجــــــال 

املضس١ً طًب طبٝبًا َؾٗٛصا َٔ ابٓ٘ إ ًٜتشل بايكغِ ايعًُٞ يف 

ايجا١ْٜٛ يزخٍٛ ن١ًٝ ايطب يٝصبح َجً٘ يف سري إ االبٔ ٜضغب 

 يف االيتشام بايكغِ االربٞ ذتب٘ يًؾعض ٚاالرب".

 َجاٍ اخض :

 عٓزَا ْطًب َٔ ؽدص إ ٜكٛر عٝاص٠ ٖٚٛ الجيٝز سيو 
 

 

 

 

 

 

 

 في الشرق القديم: 

 ضم ايكزِٜ ايشٟ ضيجٌ فذض ايضُري االْغاْٞ ٚظٗض بزأ ظٗٛص ايفًغف١ ٚايفهض االخالقٞ ٚاذته١ُ ايز١ٜٝٓ  يف ايؾ

ايعزٜز َٔ اذتهُا٤ ٚاملفهضٜٔ ايشٜٔ ٚضعٛا املبارئ االٚيٞ يًشه١ُ ٚاالخالم ٚايـزٜٔ يف تًـو اذتضـاصات ايكزضيـ١     

 َجٌ: )َصض ٚبالر فاصؼ ٚايصري ٚاهلٓز(.

 ٠ ايفًغف١ْؾأ
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  عىد انيىواويني انقدماء: 
ِم.ّ 6بايطابع ايعكًٞ ايٓعضٟ ارتـايص فُٝـا بـري ايكـضْري )اٍ      ُعضف ألٍٚ َض٠ ايفهض ايفًغفٞ اذتكٝكٞ ايشٟ ٜتغ

 م.ّ( اَجاٍ "طايٝػ" ٚغريٙ َٔ ايفالعف١ ايطبٝعٝري ٚٚصفٖٛا بأْٗا اّ ايعًّٛ )عًِ ايعًّٛ(  4ٚاٍ 

ٚظً  ايفًغف١ تُٓٛ ٚتهتٌُ تزصجيٝا سيت بًػ  ق١ُ ْضذٗا عًٞ اٜـزٟ "عـكضاط" "افالطـٕٛ" "اصعـطٛ" َـٔ فالعـف١       

اثاص ايهٕٛ رٖؾ١ اذتهُا٤ فأخشٚا ٜغأيٕٛ اْفغِٗ نٝف ٚدز؟ َٚٔ اٜـٔ ْؾـأ؟ َٚـٔ ايـشٟ ْؾـأٙ؟ َٚـا       ايْٝٛإ ٚقز 

 املصري ايشٟ تٓتٗٞ ايٝ٘ ٖشٙ املٛدٛرات.

:ٌاٖتُ  ايفًغف١ عٓز ايْٝٛاْٝري بفٔ تغٝري اذتٝا٠ فٓاقؾ  َٛضٛعات َج 

 َعين ايفض١ًٝ َٚبارئ االخالم .ـ                                 غا١ٜ اذتٝا٠ َٚعٓاٖا .                      -

 أفضٌ ايُغبٌ يتٓعِٝ اجملتُع االْغاْٞ .    -
 َٛضٛعات اقضب ايٞ ايتذضٜز , َجٌ َعين ايعزاي١ ٚاذتكٝك١ ٚادتُاٍ .    ٍ يًشه١َٛ ٚايتعًِٝ ٚأفضٌ أؽها -

  :) الفلسفة المعاصرة  الفلسفة اليوم 

 فٗٞ ال تعًُٓـا نٝـف ْفهـض فشغـب بـٌ      ٜضا تٓعِٝ اذتٝاٙ االْغا١ْٝ.ٍٚ ا م تعز تكٓع باملعضف١ ايٓعض١ٜ بٌ حتا

 تعًُٓا اٜضًا نٝف حنٝا .

 ٗسيت ٚتطٛصت ايفًغف١ َٓش ْؾأتٗا ١ يًكضاٜا ٚاملؾهالت اذتٝات١ٝ .  م تعز ايفًغف١ حتًٝكًا يف اجملضرات بٌ َٛاد

 اصتكا٤ سٝا٠ ايبؾض . ـ                تٛدٝ٘ اذتضاص٠ االْغا١ْٝ .      ـ   ايّٝٛ تطٛصًا ععًُٝا مما عاعز يف :

   تعريف انفهسفت ومعىاها 
 :املعين ايًػٟٛ يه١ًُ فًغف١

phi" اييت تتهٕٛ َٔ َكطعري ُٖا فًٝٛ  فًٝٛ عٛفٝا"ٖٞ ن١ًُ سات اصٌ ْٜٛاْٞ َؾتك١ َٔ ن١ًُ " l o" سـب  " سيعين

Sophiٚ عٛ فٝا  a"سب اذته١ُاذته١ُ ٚبشيو فأْٗا تعين يػٜٛا  " سيعين 

 ظ :الح 

ٜعترب ايفًٝغٛف ايْٝٛاْٞ " فٝجاغٛصخ" أٍٚ َٔ أطًل ن١ًُ فًغف١ قاصزًا بٗا ستب١ اذته١ُ سٝح صفض إ ٜطًل عًٞ  

ْفغ٘ يكب سهِٝ ; ألٕ اذته١ُ صف١ َٔ صفات اهلل ٚسز٠ , فال ٜصح إٔ ٜتصف بٗا االْغإ ٜٚهفٞ ٚصـف٘ سُيشـب   

 اذته١ُ .

 اذته١ُ :

   ايغزٜز ايصا٥ب َٚعضف١ ارتري ٚتطبٝل نٌ َٓٗا يف زتاالت اذتٝا٠ اي١َٝٛٝ " ." ٖٞ املعضف١ ايه١ًٝ َٚعضف١ ايضأ ٟ 
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 المعني االصطالحي لكلمة فلسفة 

                                                          اختًف ايفالعف١ يف ٚضع تعضٜفًا ستزرًا يًفًغف١ 

بغبب تعزر ٚدٗات ْعضِٖ ٚاختالف َشاٖبِٗ ٚايعصـٛص ايـيت عاؽـٛا     )تعضٜفا داَعًا َاْعًا اٟ ٜتفل عًٝ٘ طيٝع االفضار(

 ٖٓاى اجتاٙ عاّ جيُع بٝٓٗا ٖٚٛ: إ يضغِ َٔ تعزر تعضٜفات ايفًغف١ االفٝٗا ٚيهٔ با

 حبح املؾهالت ايهرب٣ يإلْغإ ٚايتفغري ايؾاٌَ يًعا م. -1

 رصاع١ طبٝع١ اإلْغإ َٚغتكبً٘ َٚصريٙ. -2
 ًَُش١ستًٚغف ْٚتغا٥ٌ ,فذٖٛض ايفًغف١ أْٗا تفًغف ايتفهري ايفًغفٞ ٜعين نٝف ْتف  اٚي١ يإلداب١ عًٞ أع١ً٦ 

 اتجاهات تعريف الفلسفة: 

 االجتاي انثاوي يف تعريف انفهسفت االجتاي االول يف تعريف انفهسفت

ٖٞ  "ايعًِ ايهًـٞ ايـشٟ ٜبشـح يف أصـٍٛ ٚغاٜـات      

ايهٕٛ ٚايطبٝع١ ٚاالْغإ ٚغاٜت٘ ايٓٗا١ٝ٥ نؾف 

 ٗا".اذتكٝك١ يشات

 

 

 

 ايفًغف١ ٖٞ:  عًِ ايعًّٛ 

ألْٗا تبشح يف املٛدٛرات باعتباصٖا َه١ْٛ نال 

ٚتبشح يف طبٝع١ ٚأصٌ األؽٝا٤ ٚسكا٥ل املٛدٛرات 

ٚسيو صغب١ يف َعضف١ ايعًٌ ايبعٝز٠ ٚاملبارئ 

 االٚيٞ".

 

 ٖــٞ  " ٚد١ٗ ْعض أٚ صؤ١ٜ عك١ًٝ جتاٙ اذتٝا٠ ٚاإلْغإ ٚايعا م"

 

 

 

  

  ايفًغف١ تٗتِ ب:

 "ايبشح عٔ َعين اذتٝا٠ ٚاالٖتُاّ سيؾهالت االْغإ ايٛاقع١ٝ

 ٚاالجتاٙ ايع٢ًُ حنٛ تٛدٝ٘ ايغًٛى 

يشيو ضيهٔ اعتباص )نٌ اْغإ فًٝغٛف ايٞ سزا َا ( ; ألٕ  

 يهٌ فضر ٚد١ٗ ْعضٙ ارتاص١ يف اذتٝا٠ ٚاالْغإ ٚاجملتُع .       

 

 تعريف استرشادى للفلسفة :

 ة املطلوبة لراتَا واملبادىء االوىل لكل ظواٍس الوجود ٍى عله املعسفة الكلي
 

 

 

 وفكا هلرا التعسيف فإٌ
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 أهمية التفكير الفلسفي بالنسبة لإلنسان  )اهمية الفلسفة للفرد (:
 

  

 

 

 

 تبين قِٝ ٚأٖزاف َع١ٝٓ  .      -1

 االعتكار باجتاٖات خاص١ يف ايتفهري ٚايغًٛى ٚمماصعتٗا يف اذتٝا٠. -2
 (ـ االعض٠ ـ االقتصار ـ ايغٝاع١ ـ اجملتُع ـ اخل األخالم  – ايفضر  ايٞ ) ايغًٛى ضِ ْعض٠ايفًغف١ ت -3
 اٚ تطٜٛض اجملتُع يًتعًِٝ َجاٍ : ٚد١ٗ ْعض ايفضر عٔ نض٠ ايكزّ  -4

 
 

 

 

 اٚ رصاع١ اٚ َٓاقؾ١  كبٌ َعضف١ أٚ سهًُا إال بعز حبح ايتفهري ايٓاقز ٖٛ : ايتفهري ايشٟ ال ٜ -1

 ٜٚتدًص َٔ ايعارات ٚايتكايٝز ايكزضي١  . األسهاّ املتغضع١  ٜضفض ايفًغف١ جتعٌ ايفضر  -2
 َجال : تضفض تصزٜل َعًَٛات اٚ اخباص ع٢ً فٝغبٛى االبعز ايتأنز َٔ َصزصٖا  -3

 
 

 

 

 

ٚسيو سيت ٜصٌ ايفضر إيٞ املبارئ األٚيٞ  فايتفهري ايفًغفٞ ٜشٖب إيٞ َا ٚصا٤ اذتزٚر اييت ٜكف عٓزٖا ايتفهري 

 ار٤٣ االٚزي يعاٖض٠ ايُٓٛ  .فايفضر ٜتغا٥ٌ نًُا ٚاد٘ َؾهالت َجٌ ايتغاؤٍ عٔ  َعضف١ املب ايعًُٞ  .

 
 

 

 تغاعز عًٞ ايتعُل يف ايتفهري  . -1

 تغاعز ع٢ً ايؾو طًبًا يًٝكري    . -2
 تربط رٚص ايعكٌ يف نٌ زتاالت اذتٝا٠  .  -3
 َٚع قِٝ اذتٝا٠ ايت٢ خيتاصٖا.جتعٌ اإلْغإ ٜعٝؿ يف اْغذاّ َع ْفغ٘  -4
 اختش فضر قضاصا يًعٌُ بايغٝاس١ فٗٛ ٜض٣ ف٢ ْفغ٘ قزصات تؤًٖ٘ يشيو فٝعٝؿ ف٢ اْغذاّ َع ْفغَ٘جال :  -5

 

 تكوين وجهة نظر خاصة      

 كل إىساٌ لُ فلسفة خاصة  )حيح((تدفعُ إىل (     

 ل عقل الفرد:يتشك     

 حبيح يكوٌ قادز على التفكري الياقد      

 غسس حمبة املعسفة :        

 والبخح الدائه عً احلكائل     

 تعطى الفسد معيى للخياة    
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 أهميت انفهسفت بانىسبت نهمجتمع( اهميت انتفكري انفهسفي بانىسبت نهمجتمع )
   :غسس وتدعيه قيه جديدةـ 1

 ُعَجال اعتدزاّ ايتهٓٛيٛدٝا يطٜٛض اجملتع١ٝ أٚ خًك١ٝ أٚ عٝاع١ٝ .عٛا٤ ادتُا

 :ىكد قيه ثبت عدو صالحيتَاـ 2
 يًشٝا٠ االدتُاع١ٝ ٚصفض املبارئ ايت٢ تؤر٣ إزي َؾهالت ف٢ اجملتُع. 

 َجٌ صفض طٚاز ايكاصضات اٚ ايصػاص رٕٚ ايغٔ ايكا٢ْْٛ  

 :على اجملتنع احملافعةـ 3
 عٔ طضٜل ايزفاع عٔ ايكِٝ األعاع١ٝ ايت٢ ٜتُغو بٗا اجملتُع ٚحتافغ ع٢ً تضاث٘.

 اجملتُع بكِٝ َجٌ ْؾض ايغالّ ٚص١ً ايضسِ َٚغاعز٠ ايفكضا٤  َجٌ شيغو
 :التيسيل بني جواىب ثكافة اجملتنع ـ 4

 ايٛاسز ٚتضاث٘ , ٚايضبط بري ايكِٝ ايكزضي١ ٚادتزٜز٠ , ست٢ ٜال٤ّ األٚضاع ادتزٜز٠. 

 َجٌ ارتطاب ايز٢ٜٓ املعتزٍ بعٝزا عٔ ايتطضف ْٚؾض ايفذي  
 : عً حاازة الشعب ريتعبالـ 5

 . ) ٙٚايعصض ايش٣ ظٗضت فٝ٘.) يشيو ٢ٖ َضأ٠ اجملتُع , ٚايفًٝغٛف ضُري عصض  
 الْٗا تتأثض بايعضٚف االدتُاع١ٝ ٚايغٝاع١ٝ ٚالقتصار١ٜ ٚايز١ٜٝٓ ٚايع١ًُٝ راخٌ اجملتُع 

            الْٗا ْؾأت ْتٝذ١ ذتاد١ ًَشـ١ ٖٚـ٢ اجيـار تهاَـٌ تـٛاطٕ فـ٢ ايغـًٛى االدتُـاع٢ ٚدٛاْـب اذتٝـا٠

 االدتُاع١ٝ  
 ْٗعًٞ اصالح اجملتُع ٚ ايتٛدٝ٘ املغتٓري ايشٟ أرٟ ايٞ ْضر اإلرصاى ٚتفتح ايٛعٞ يف نجري َٔ ا تعٌُ ال

 ايؾعٛب .

 َجاٍ : ايتٛفٝل بري ايفًغف١ ٚايزٜٔ ف٢ ايعصض ايٛعٝط 

 
 

: تفسري الواقع  -1
 . تفغريا ؽاَالأٍٚ ٚظا٥ف ايفًغف١  ٚتكّٛ عًٞ ايٛصٍٛ ايٞ اعُام ٖشا ايٛاقع ٚستاٚي١ تفغريٙ              

ايبشح عٔ ايعًـٌ  ٛاقع عٛا٤ ببٌ ٜغعٞ رَٚا ايٞ جتاٚط ٖشا اي ايٛاقع فكط ٚصف١َُٗٚ ايفًٝغٛف ٖٓا يٝغ  

عٝاع١ٝ َجـٌ فًغـف١ ايًػـ١ اٚ     اٚ  َٔ اسزاخ  عٛا٤ ع١ًُٝ اٚادتُاع١ٝ اٚ اقتصار١ٜ   فٝ٘جيض٣ ايبعٝز٠ ملا 

 فًغف١ ايتاصٜذ اٚ فًغف١ ايعًِ ....اخل

 ٔ خًزٕٚ بري االخالم ٚايغٝاع١ الٕ طٚاٍ االخالم عبب ضعف ايزٚي١ َجاٍ : صبط اب

 وظائف التفكير الفلسفي    
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: تػيري الواقع -2
  ايعالز ٚايتػـٝري  ايفًٝغٛف :اسا ٚدز اَضا َعٝٓا ف٢ ايٛاقع ) ايفهض٣ ٚايع٢ًُ ٚاالدتُاع٢ ٚايغٝاع٢ ( ٜغتزع٢

 ٜزعٛ ازي تػٝريٙ الصالح اجملتُع 

  تػـٝريٙ ايـٞ ٚاقـع دزٜـز أنجـض حتكًٝكـا يًغـعار٠ اإلْغـا١ْٝ         تزعٛ را٥ُا ايٞ جتاٚط ايٛاقع ٚستاٚيـ١   ايفًغف١

ٚاملشاٖب ايفًغف١ٝ تكٛر عذ١ً ايتكزّ االْغاْٞ بتكزِٜ االفام ادتزٜز٠ اييت ٜٓبػٞ ألٟ زتتُـع إ ٜٓتكـٌ ايٝـ٘    

     سيت حيكل َضس١ً دزٜز٠ َٔ تكزَ٘

 ٍفكاّ بضعـِ َعـا م اجملتُـع     أفالطٕٛ عٓزَا انتؾف تزٖٛص األسٛاٍ االقتصار١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ يف أثٝٓا َجا ,

 املجايٞ ٚأطًل عًٝ٘ اعِ ايزٚي١ املجاي١ٝ

 َجاٍ اخض : طايب ايفًٝغٛف :ناصٍ ٜاعربط  بايتصز٣ رتطض ايكٓب١ً ايشص١ٜ  

 :  استشساف املستكبل -3
  َٞغتكبٌ( –ساضض  –ٜٓعض ايفًٝغٛف ايٞ ايظَإ عًٞ اْ٘ ذتعات ثالخ )َاض 
 ات ٚخصٛصًا باملغتكبٌ فٗٛ ٜغعٞ ايٞ ايفًٝغٛف را٥ُا َؾػٍٛ بٗشٙ ايًشع 

  صـٛص٠ َـا هلـشا    ٚتؾـهٌٝ  َغتكباًل َٔ تطٛصات نُـا حيـاٍٚ بًـٛص٠      َا ضيهٔ إٔ حيزخ ٚتٛضٝح  اعتؾضاف

 املغتكبٌ . 
   ٜٚفهض ف٢ ايتػًب ع٢ً َؾهالت اذتاضض ٚ اَضاض٘ ايفهض١ٜ ٚاالدتُاع١ٝ ٚاالقتصار١ٜ ٚايغٝاع١ٝ يٝصـبح

 املغتكبٌ انجض اؽضاقا ٚتكزَا  

َجاٍ :رع٠ٛ ايفالعف١ يٓؾض ايغالّ ايعامل٢ ٚاذتـز َـٔ االعـًش١ ايشصٜـ١ ايـش٣ ٜٗـزر َغـتكبٌ        

 االصض 
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 : خصا٥ص ايتفهري ايفًغفٞ 
ُُٜهٔ صاسب٘ َٔ انتغاب ايٓعض٠ ايهًٝـ١ ٚايعُٝكـ١ يوَـٛص ٚيًـتفهري ايفًغـفٞ        ايتفهري ايفًغفٞ َٓٗر عكًٞ 

 اط ايتفهري األخض٣ َٚٔ أُٖٗا : ايعزٜز َٔ ارتصا٥ص اييت شيٝظٙ عٔ أصي

الدٍشة    
 وإثازة التساؤل

 

 

 ايزٖؾ١   

       ٍٛاْفعاٍ عكًٞ ٖٚظ٠ ٚدزا١ْٝ ؽزٜز٠ جتعٌ االْغإ ٜكـف اَـاّ ايؾـ٤ٞ يف سايـ١ سٖـ "

 ٜٚجري ايغؤاٍ سٍٛ املٛقف اذتايٞ ٚايشٍٖٛ ال ٜعين غٝاب ايعكٌ ألٕ ايزٖؾ١ فعٌ عكًٞ ".

 يٓاؼ املعضف١ بهٌ ؽ٤ٞ .: رٖؾ١ عكضاط َٔ ارعا٤ ا َجــاٍ

   
 االستكـــــــــــالل

" ايتفهري ايفًغفٞ يٝػ تفهري قا٥ِ عًٞ َبزأ ايتبع١ٝ ٚاصيا ٖٛ تفهري َغتكٌ سٝح اْـ٘  

 ال ٜعتُز عًٞ عًطإ اخض عٟٛ عًطإ ايعكٌ ٚاملٓطل , 

فايفًٝغٛف ال خيضع يف تفهريٙ إلطيـاع آصا٤ ايٓـاؼ بـٌ ٜبـزأ تفهـريٙ َـٔ ايعكـٌ ٚايٝـ٘         

 ٗٞ ,ألٕ ايفًغف١ :  ) تأٌَ , تغاؤٍ  , ْكز ,  , ستاٚي١ َغتُض٠ ايٞ سكا٥ل االَٛص ( ".ٜٓت

  َجاٍ :اختٝاص ايطايب رخٍٛ ن١ًٝ االعالّ بضغبت٘ رٕٚ تزخٌ اسز

" ايــتفهري ايفًغــفٞ تفهــري تــأًَٞ فايفًٝغــٛف ٜتأَــٌ يف َٛضــٛع َــا فاْــ٘ ٜهــٕٛ   ـــأملــــالتــــ  

ٜٚػفٌ عـٔ ايـتفهري فـ٢ غـريٙ ٜٚعطٝـ٘ ايٛقـ         ع١ تأ١ًَٝ" .بطبٝفٝ٘  َغتػضم ايتفهري 

 ايهاف٢ 

َجٌ : تفهري االَاّ ستُز عبزٙ ف٢ اصالح اجملتُع املصض٣ ٚاالطٖض ايؾـضٜف ٚٚدٗـ١ ْعـضٙ    

   عٔ سض١ٜ االْغإ

الدقـــــة   
 امليطكيـــة

ٖـٞ  تصـٛصات ٚاضـش١     ١ٝفًغـف ايزق١ املٓطك١ٝ  فاألفهاص "ايتفهري ايفًغفٞ ٜتغِ باي

 َٚتها١ًَ ٜعرب عٓٗا سيفاِٖٝ زتضرٙ تأخش طابعا ٜكٝٓٝا ٚفكا يكٛاعز املٓطل َٚبار٥٘".

 تبزأ سيكزَات ْغتدًص َٓٗا ْتا٥ر  

 

َجٌ :ايفًٝغٛف ايفضْغـ٢ عـاصتض بـزأ باظٗـاص عٝـٛب َٚؾـهالت اجملتُـع ايفضْغـ٢  بعـز          

ايفـٛط  اهلظضي١ ف٢ اذتضب ست٢ تٛصٌ ازي سًٍٛ ٚعالز ملؾهالت ٖشا اجملتُع شيهٓ٘ َـٔ  

   ٚايٓصض ٚضيجٌ سيو ْعض١ٜ اذتض١ٜ عٓز عاصتض
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 :يتضمه عدة مهاراث اهمها      مهاراث انتفكري انفهسفي
 ايؾدص ايشٟ ٜفهض تفهريًا فًغفًٝا جتغز تصضفات٘ ٚعًٛنٝات٘ ايعزٜز َٔ املٗاصات أُٖٗا : 

   مهـــــارة الشــــــك -1
 ا ي٘ ٚدٗات٘ ٚسذذ٘  ايرترر بري ْكٝضري اٚ بري صأٜري نالُٖايؾو ٖٛ "  

 ايؾو َٛقف عك٢ً ٚاع٢ :    
ٖش ايرترر ايشٟ ٜبزٚ عًٝ٘ ايؾاى ال ٜعين اْ٘ داٌٖ باملٛضٛع بٌ ٜعين اْ٘ ٜتدش َٛقفـا فًغـفٝا عكًٝـا حيـاٍٚ فٝـ٘      الٕ 

 . َٚعضف١ ايضأ٣ ايصٛاب َٚعضف١ سكٝك١ املٛضٛع  فِٗ املٛضٛع 
 ت٢ تتضح االري١  َجٌ تضرر ايكاض٢ ف٢ اصزاص سهِ بايربأ٠ اٚ ايغذٔ س

 اْٛاع ايؾـــو

 

 يًؾو ايفًغفٞ َٔ سٝح اهلزف  ْٛعإ:

 

 الشك الفلسفي الشك االعتيادي

 ٖٛ ايشٟ ٜهٕٛ ْتٝذ١ ادتٌٗ سيٛضٛع َا 

 ٚايعذظ عٔ حتًًٝ٘ َٚعضف١ ايعضٚف احملٝط١ ب٘ 

 

َجٌ :ايؾو ايعار٣ يالب عٓز نشب اسز اٚالرٙ 

  عًٝ٘ اٚ فكزإ ْكٛر اٚ اخفا٤ االّ اَض اٚالرٙ 

َٛضٛع َا  ٖٛ ايشٟ ضياصع٘ األْغإ َتعُزًا سُٝٓا ٜفهض يف

بٗزف اعتبعار أٟ آصا٤ َغبك١ أٚ أٟ أفهاص غضٜب١ سٍٛ املٛضٛع 

 امُلفهض فٝ٘ .

 َجٌ :ايؾو املشٖب٢ ٚايؾو املٓٗذ٢ 

 الشك المنهجي الشك المطلق أو المذهبي

 ٖٛ ايؾو جملضر ايؾو  -1

 ب٘  ايفًٝغٛف ٜتدش َٓ٘ َشٖبًا ٜؤَٔ -2

 ٜبزأ بايؾو ٜٚٓتٗٞ ب٘ ٜٚعٌ ؽانًا طًٝ٘ سٝات٘ . -3

 ؽو ٖزاّ  ٖٚزف يف سز سات٘.ـ 4

َجٌ :ايؾو ف٢ املعضف١ ٚايزٜٔ عٓز بضتادٛصاؼ اسز 

 فالعف١ ايْٝٛإ نار إ ٜٗزّ اجملتُع ايْٝٛا٢ْ 

ٜتدش َٓ٘ األْغإ املفهض َٓٗذًا َتعُزًا  -1

يًٛصٍٛ ايٞ اذتكٝك١ بٓفغ٘  بٗزف اختٝاص 

األصٛب َٔ اآلصا٤ املتٓاقض١ املطضٚس١ ايضأٟ 

 أَاّ ايعكٌ .  
   ٖٚٛ ؽو بٓا٤ ٜغاعز ع٢ً تكزّ اجملتُع  -2

 رٜهاصت . –َجٌ ؽو ايػظايٞ  -3



 

 

15 
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 أمثلة لفالسفة الشك المنهجي : 

  " "ٞسذ١ االعالّ "اإلَاّ ايػظاي 
 ضـالٍ" جتضبتـ٘ ايؾـه١ٝ    ايضا٥ز اذتكٝكٞ يًؾو املٓٗذٞ يف ايفهض االعالَٞ ٚقز ص٣ٚ يف نتاب٘ " املٓكش َٔ اي

 . اييت اْتكٌ َٔ خالهلا َٔ ايؾو املؤق   إيٞ ايٝكري "

 : "رٜهاصت" 
  : صا٥ز ايؾو املٓٗذٞ يف ايفهض ايػضبٞ اذتزٜح ٚقز 

 ٚصٌ َٔ ايؾو إيٞ ايٝكري االٍٚ " ٜكري ٚدٛر ايشات املفهض٠" أٟ ٚدٛرٙ نها٥ٔ َفهض . -
 ر اهلل" ثِ ايٝكري ايجايح " ٜكري ٚدٛر ايعا م ارتاصدٞ" .اعتٓبط َٔ ايٝكري االٍٚ ايٝكري ايجاْٞ " ٜكري ٚدٛ -

                                                                                                                                         د :ــــــمهــــــار ة النقـ 3 

 َعين ايٓكز : 

 هض٠ بعز شيشٝصٗا ٚفشصٗا ٚ بٝإ يٛدٛٙ ايصٛاب ٚارتطأ ٚبٝإ ق١ُٝ ايضأٟ" ."ٖٛ صفض أٚ قبٍٛ أٟ ف

  ٘ٚايٓكز عار٠ ٜهٕٛ  تايًٝا يًؾو فإسا تؾهو املض٤ يف صش١ فهض٠ َا  قاّ عًٞ ايفٛص بٓكزٖا ٚبٝإ اٚد

تٗافتٗا ستاٚال تكزِٜ اذتذر ايعك١ًٝ اييت تؤنز ٖشا ايضفض عٔ طضٜل نؾف ادتٛاْب ايغًب١ٝ هلشٙ 

   ض٠  ايفه

 :اْٛاع ايٓكز 

 النقد المحكمالنقد الضعيف

   ٜطبل األع١ً٦ ايٓكز١ٜ عًٞ نٌ االفهاص

 .ٚاملعتكزات

 

: عٓزَا ْكز اصعطٛ سب٘ ألعتاسٙ افالطٕٛ َجاٍ

َعربًا بعباصت٘ ايؾٗري٠ "أْين أسب افالطٕٛ ٚأسب 

 اذتل ٚيهٔ سيب يًشل أععِ .

ٗزف َجاٍ اخض :ْكز املعًِ يكصٝز٠ َٔ ايؾعض ب

 ايتٛدٝ٘ ٚاالصؽار السز ايطالب 

  اعتدزاّ ايٓكز يًزفاع عٔ َعتكزات ْؤَٔ بٗا بػضض

 ايتربٜض ٚيٝػ ايٓكز بػضض ايفِٗ ٚاالختٝاص بري ايبزا٥ٌ .

 

َجاٍ تربٜض ايعارات ارتاط١٦ ) ؽضب ايغذاٜض ( بأْٗا صَظ :  َجاٍ

 ايضدٛي١

ذ١ حبذ١ ايفضح ٚايبٗ َجاٍ اخض :ايزفاع عٔ ظاٖض٠ ايز٣ د٢

 ٚايغضٚص 
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  ارة الحـــوار   :ـــمه ـ 3

 : " ٖٛ ادتزٍ َع االخضٜٔ بؾهٌ اجيابٞ بٗزف ايٛصٍٛ ايٞ سكٝك١ ؽ٤ٞ َا.َفّٗٛ اذتٛاص 

 احلوار االجيابي احلوار السليب 
   غضض١: تبارٍ اآلصا٤ يًتٛصٌ ايٞ ايضأٟ ايصٛاب 

  ايتٛافل بري ايطضفري املتشاٚصٜٔ سٍٛ سكٝك١

 ع اسزِٖ يآلخض بصٛاب صأٜ٘".َا اٚ إقٓا

َجٌ اختالفو َع صزٜكو سٍٛ َفّٗٛ اذتض١ٜ فاْ  

تض٣ إ اذتض١ٜ ستزٚر٠  اَاٖٛ ٜض٣ إ اذتض١ٜ 

 السزٚر هلا فتشاٍٚ اقٓاع٘ باالري١ 

   َٔ غضض٘: تغفٝ٘ ايضأٟ اآلخض بأٟ ٚع١ًٝ

 ايٛعا٥ٌ ايًػ١ٜٛ ٚايتالعب باأليفاظ .

 ٚ ٍآراب اذتٛاص عزّ االيتظاّ بأخالقٝات ادتز

 اهلارف إيٞ ايٛصٍٛ يًشكٝك١".

َجال : اثٓا٤ سٛاص ف٢ بضْاَر تًٝفظ٢ْٜٛ قاّ املتشزخ بايكا٤ 

 ايؾتا٥ِ ٚايتِٗ ٚعهب املٝاٙ ف٢ ٚد٘ املتشزخ االخض

  ٞخصا٥ص اذتٛاص ايفًغف 

 ٚدٛر طضفري اٚ انجض ٜكبٌ نالُٖا ٚدٛر االخض. -1

 صب يف ايضأٟ.صغب١ نٌ طضف يًتٛاصٌ ايعكًٞ َع االخض رٕٚ تع  -2

 اذتٛاص اطاص َٛضٛعٞ "ٜعتُز عًٞ املٛضٛع١ٝ ٚيٝػ ايشات١ٝ "  صياصؼ فٝ٘ سضٜتٓا رٕٚ عًط١   -3

 ٜكبٌ ادتُٝع باذتٛاص ايفًغفٞ أٜا نإ َٛضٛع٘. -4

 ال ٜغتٓز عًٞ ايعاطف١ بٌ ٜغتٓز عًٞ ايزيٌٝ ايعكًٞ. -5

  :َٗاص٠ ايتغاَح ايفهضٟ )ايعكًٞ(   -4

 : ايتغاَح ايفهضٟ

 عًٞ ايؾو ٚاألخش سيبزأ ْغب١ٝ اذتكٝك١ ٚاالعرتاف باالختالف ٚسيؾضٚع١ٝ ارتالف ٖٛ االعتُار 

 الٕ االْغإ املفهض جيب إ ٜٛاطٕ بري اذتذر ايت٢ تؤنز صٛاب صأ٣ اٚ غريٙ رٕٚ حتٝظ ٖٚٛ عهػ ايتعصب  

 

 

 تعزٌٜ االفهاص ٚاآلصا٤ اسا ثب  عزّ صشتٗا.تػٝري ٚايكزص٠ عًٞ :  ملض١ْٚ ايفهض١ٜـ ا1

       أٟ قزص٠ ايفضر عًٞ االعتفار٠ َٔ تكِٜٛ اآلخضٜٔ ألفهاصٙ ٚآصا٥٘ يف تزعِٝ دٛاْب ايك٠ٛ :  تكبٌ ايٓكز  ـ 2 

 ٚاصالح دٛاْب ايضعف فٝٗا .                                                

 سيت اسا نإ شتايفا ٚصافضًا يضأٟ ايفضر َٚعتكزات٘ .:  تكبٌ ايضأٟ االخضـ 3

 تكبٌ صأِٜٗ فعز عٔ سيو َجاٍ :طٚز قضص االْفصاٍ عٔ طٚدت٘ ٚيهٓ٘ اعتفار َٔ اصا٤ االخضٜٔ ٚ

 صفات َٗاص٠ ايتغاَح ايفهضٟ تتطًب شيتع ايفضر بعز٠  
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  َٗاص٠ ايتشًٌٝ ٚايرتنٝب  -5

 : ايتشًٌٝ-1

املؾه١ً اٚ ايكض١ٝ َضنب َعكز يشيو ال ضيهٔ ألٟ َفهض إ ٜتأٌَ أٟ َؾه١ً اٚ قض١ٝ اال اسا بـزأ بتشًًٝـٗا ايـٞ    

 عٓاصضٖا ٚدظ٥ٝاتٗا اييت صسيا ٜفههٗا إيٞ َا ٖٛ اصػض يٝتغع فُٗ٘ بتفاصٌٝ املؾه١ً.

   كّٛ فضر بتفهٝو ايتًٝفٕٛ احملٍُٛ يٝبشح عٔ ايعطٌ ٜٚصًش٘ َجال : عٓزَا ٜ

 :  ايرتنٝب-2

ٚفكـا يًـضٚابط بٝٓٗـا ايتـ٢ ٜـض٣ اْٗـا       .   تضنٝب األدظا٤ َٔ دزٜز باعار٠اإلْغإ  فٝكّٛايرتنٝب بعز ايتشًٌٝ  ٜأتٞ

 االفضٌ يٝؾهٌ ٚسز٠ ٚاسز٠ اؽب٘ بايها٥ٔ اذت٢ :َجٌ اعار٠ تضنٝب ادظا٤ ايتًٝفٕٛ احملٍُٛ 

 

 

  ال حتًٌٝ                          إال أسا ناْ  ٖٓاى َؾه١ً َضنب١ حتتاز يًتفهٝو . -1

 ال تضنٝب                         إال يعٓاصض َفهه١ حتتاز إيٞ ايضبط ٚإرصاى ايعالقات بٝٓٗا يتؾهٌ َٔ دزٜز . -2
 اص٠ اييت فهٗا بعز اصالسٗا(.: )نُا ٜفعٌ َٝهاْٝهٞ ايغٝاصات ايشٟ ٜكّٛ برتنٝب أدظا٤ ايغٝ َجاٍ 

 

  َٗاص٠ ايتعُِٝ ٚايتذضٜز -6

 َاسا ٜعين ايتعُِٝ ٚايتذضٜز؟ 

 

 

 

  والتجريد معنى التعميم   

 َٔ أِٖ َٗاصات ايتفهري ايفًغفٞ .   ٖــــــــــــٛ 

 ايعزٜز َٔ املؾهالت ٜٚكزّ هلا اذتًٍٛ بؾهٌ نًٞ .  ايفًٝغٛف ٜزصؼ

 زٚر ايعٛاٖض ادتظ١ٝ٥ .ال ٜتٛقف عٓز س    ايفًٝغٛف 

 َؾه١ًأ٣ 

 دظ١ٝ٥ 
  . يف ْعض ايفًٝغٛف َؾه١ً عا١َ تتذاٚط ايظَإ ٚاملهإ ادتظ٥ٝري ٖٞ 

 َجال :االْغإ َهٕٛ َٔ دغز ٚصٚح تغهٔ ٖشا ادتغز ٢ٖ عض اذتٝاٙ 

 ٚايٛدٛر َظٜر بري ايضٚح ٚاملار٠ 

الكدزة علي التخليل والرتكيب مَازتاٌ متالشمتاٌ 
:- 
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  ايطابع ايتذضٜزٟ ٚايه٢ً يًفًغف١

 ٜ ستغٛؼ ال ٜتٛقف عٓز ادتُاٍ ادتظ٥ٞ  ٤٢تأٌَ طياٍ أٟ ؽفغض ظاٖض٠ دظ١ٝ٥ َجٌ إٔ ايفًٝغٛف عٓزَا

  يًؾ٤ٞ احملغٛؼ.
 

 إٕ ايفًٝغٛف حياٍٚ تعُِٝ ٚجتضٜز  
  ٌنٌ األؽٝا٤ املار١ٜ سات ايص١ً بٗشا ادتُاٍ ثِ ٜٓتكٌ إيٞ تأٌَ ادتُاٍ يف األؽٝا٤ املع١ٜٛٓ نذُاٍ ايفضا٥

ُٜعز )نايصزم يف ) َٔ اذتغ٢ إزي املعٟٓٛ (.  أنجض ا١ُٖٝ ٚأطٍٛ عُضًا َٔ ادتُاٍ املارٟ   ايكٍٛ(  ايشٟ 
           ٘إٔ ٖشا ٜؤرٟ إيٞ ايتغاؤٍ عٔ َا١ٖٝ ادتُاٍ سات 

    َجاٍ اخض : املٛباٌٜ َصٓٛع َٔ املار٠ ٚيهٔ ٖٛ ف٢ االصٌ فهض٠ ع١ًُٝ ناْ  َٛدٛر٠ ف٢ عكٌ ايعـا م ستـ٢

 ظٗضت ف٢ ؽهٌ اخرتاع 

 

   ـ١ َؾرتنـ١ بري ايتفهـري ايفًغفٞ ٚايعًُـٞايتعُٝـِ ٚايتذضٜـز صف 

 يهٞ ٜتٛصٌ إيٞ ايكإْٛ ايعًُٞ . {ايتعُِٝ ٚايتذضٜز  }إٕ ايعا م سُٝٓا ٜٓذح يف تفغري ظاٖض٠ فإْ٘ ًٜذأ إيٞ   -1

  إٔ ايعًُا٤ عربٚا عٔ ظاٖض٠ ايتُزر بـ ) نٌ املعارٕ تتُزر باذتضاص٠ ( -َجاٍ :          

 ؽاصٍ يًػاطات )سذِ ايػاط ٜتٓاعب طضرٜا َع رصد١ اذتضاص٠ عٓز ثبٛت ايضػط (َجاٍ اخض : قإْٛ          
 إسٕ ايتعُِٝ ٚايتذضٜز يٝػ فكط صف١ َٔ صفات ايتفهري ايفًغفٞ ٚيٝػ َكتصض عًٞ ايفًٝغٛف  -2

: ٕمما عبل ٜتضح أ 

 مسات ايؾدص ايشٟ ٜفهض تفهريا فًغفٝا ٖٞ :  

 ايضٚح ايٓكز١ٜ ٚنشيو ايعا م. -1

 ٚ ايتٛاضع ايفهضٟ ٚاالعتكالٍ ايفهضٟ ٚاذتض١ٜ . ايغُاس١ ايفهض١ٜ -2
 عزّ تعصب٘ آلصا٥٘ ٚ ْظاٖت٘ ايعك١ًٝ ٚايفهض١ٜ.  -3
 ؽه٘ املٓٗذٞ ٚاعتكالٍ تفهريٙ.   -4
 سضص٘ عًٞ ايبشح ٚايتأٌَ. -5
 ايصرب ٚايتشٌُ ٚاملجابض٠ . -6
 ايتأْٞ يف اصزاص االسهاّ . -7
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